Ajuntament
de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)

DECLARACIÓ DE BÉNS PATRIMONIALS
TIPUS DE DECLARACIÓ
PRESA DE POSSESSIÓ

CESSAMENT

VARIACIONS

1.- Nom

2.- Primer cognom

3.- Segon cognom

4.- DNI

5.- Domicili (via i núm.)

6.- Localitat

De conformitat amb l’article 75.7 de la Llei de l’Estat 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, declaro, sota la meva responsabilitat, que els béns que a continuació
ressenyo, són els únics que constitueixen el meu patrimoni personal.

A) BÉNS IMMOBLES

Classe

Ubicació

Data
d’adquisició

Descripció registral

Afecten aquest
ajuntament?

B) BÉNS MOBLES

Classe

Ubicació

C) ACCIONS I PARTICIPACIONS EN SOCIETATS
Telèfon: 973 126 059
Fax: 973 126 379
http://www.torrebesses.cat
ajuntament@torrebesses.cat

Data d’adquisició

Afecten aquest
ajuntament?

Ajuntament
de Torrebesses
Carrer del Portal, 3
25176 Torrebesses
(Lleida)

Nom de la societat

Nombre i
percentatges de títols

Data d’adquisició

Relació de
societats
participades

D) OBSERVACIONS
(consigneu en aquest espai les observacions i explicacions que considereu escaients)

E) INFORMACIÓ FISCAL
Adjunto a aquesta declaració les autoliquidacions dels tributs següents:
I.- IRPF de l’any .....
II.- Impost sobre societats de l’any .....
Tanmateix, em comprometo, sota la meua responsabilitat, a mantenir vigent aquesta
declaració de béns patrimonials durant el període del meu mandat o nomenament, i a
realitzar totes les declaracions complementàries que siguin necessàries per a consignar les
variacions patrimonials que m’afectin, així com a aportar, amb caràcter anual, per a la seua
inscripció en aquest registre, les corresponents autoliquidacions dels impostos sobre la
renda de les persones físiques i/o de societats.

Torrebesses, a

de

de

.

El/La Declarant,

IL·LM./A. SR./A. ALCALDE/ESSA DE TORREBESSES
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa la persona
interessada que les dades facilitades en aquesta declaració seran incloses en el fitxer corresponent propietat de l'Ajuntament,
per al seu tractament i publicació. Així mateix, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l'Ajuntament de Torrebesses, carrer del
Portal, 6 25176 Torrebesses
Telèfon: 973 126 059
Fax: 973 126 379
http://www.torrebesses.cat
ajuntament@torrebesses.cat
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INSTRUCCIONS

Regidors i regidores,
A) En aquest apartat heu de fer constar els béns immobles, d’acord amb la definició que en
fa l’article 511-2.2 del Codi Civil de Catalunya. Heu de consignar en la columna “classe” si
es tracta de terres, cases, mines, plantacions, etc., i en la “descripció registral” les dades
del Registre de la Propietat o, en el seu defecte, del Cadastre, que siguin suficients per a
localitzar el bé.
B) En aquest apartat heu de consignar els béns mobles, d’acord amb la definició que en
l’article 511-2.3 del Codi Civil de Catalunya, amb inclusió dels vehicles però amb exclusió
de les accions o participacions en societats. A la columna “classe” cal detallar el tipus de
bé, per exemple, vehicles, cèdules hipotecàries, rendes, pensions, etc.
C) En aquest apartat s’han de detallar el nombre d’accions i/o participacions socials en
societats de tot tipus, i el percentatge que aquelles suposen sobre el capital social de les
entitats de les quals sigueu partícips, així com la relació de les societats participades de les
quals s’ostenta la propietat d’accions.
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